Referat af repræsentantskabsmødet i Frederikssund Provsti
Skoletjeneste 2021
Afholdt onsdag den 26.5 kl. 19.00 -21.00 i Udlejre Kirke, Ørnebjergvej 7 3650 Ølstykke

Dagsordens
punkt
1. Valg af
dirigent
og
referent

Beslutning

Klaus Georg
Meisner
Dorte Dideriksen
er valgt til
referent
2. Navneopr Repræsentatants
kabet er
åb.
beslutningsdygtig
t, da over 60% af
pastoraterne var
repræsenteret, og
over 30% af
repræsentantskab
ets medlemmer
var til stede

Referat

Frederikssund:
Lotte Nysted
Islebjerg:
Grete Lorck
Christina Holten Mølgaard
Græse-Sigerslevvester:
Else Pri
Ingrid Thomsen
Skibby:
Jakob Holm, Jytte Øback
Ganløse-Slagslunde:
Malene Kirkegaard
Gerlev-Draaby:
Christine Provenza
Skoven:
Marianne B Petersen,
Malene Hasberg Kjær
Veksø/Stenløse:
Eskil Dickmeiss
Jes Høck
Heike von Muncow
Jørlunde:
Dorte Dideriksen
Ølstykke:
Charlotte Ustrup,
Nina Mølgaard, MajBritt Kaae Olsen,
Birgitte Hove

Ledøje-Smørum:

Slangerup:
Norma L. Nielsen
Klaus G. Meisner.
Karen Petersen
Oppe
Sundby/Snostrup
Hans Henning
Sørensen

3. Formande
ns
beretning
om

Formandens
beretning er taget
til efterretning.
Se medsendte
bilag.

skoletjene
stens
virksomhe
d i det
forløbne
år.
4. Orienterin
g om
skoletjene
stens

Konsulenten indledte med tak til tre af de afgående
bestyrelsesmedlemmer
Betydningen af repræsentantskabets fremmøde blev
fremhævet samt tak til provsten og præsternes
opbakning. Skoletjenestens sag er en vi deler – der
er børn på den anden side.

projekter i
det
forløbne
år ved
konsulent
Christina
Ann
Olsen

Konsulenten præsenterede følgende spørgsmål:
-Hvad er en skoletjeneste? & hvorfor?
-Hvad er et projekt?
Hun uddybede med at tale om broen mellem kirke
og skole og de æstetiske læringsprocessor, som skal
ruste eleverne til dannelse dvs. klæde på til at kunne
gå ud i verden.
Tilmeldingstal 6492 og 296 klasser
Grundet corona har meget været aflyst og der har
været flere logistiske udfordringer som har spændt
ben for kirkebesøg

De tidligere projektor:
Kirkebesøg – spor efter et liv
Danseworkshop – ”den gyldne regel”
Religionernes dag: filosofi med børn har været
tilbudt med betalt transport
Teater – (sensorisk) ”I al evighed”
At skrive på stjernesprog – aflyst
Den lille prins (rykkes til før sommer)
Fastevandring – aflyst
Posteløb – påske
Landsnetværksmøde på teams
5. Præsentati
on af
årsplan for
2021/2022

Den nye årsplan:
Årsplanen har samme logo med en ny farve
(Indskoling)
”Den første juleaften” for børnehaveklasser, står
Christina selv for med bl.a. sansning

ved

”Dit og mit – hvor går grænsen”?

konsulent

”Hvor finder man ro”?

Christina
Ann

”Monstre på spil” – landsprojekt bl.a. med
forsagelse af djævelen og en kæmpe bog

Olsen
(mellemtrin)
”Hus og himmel” om at høre til og være hjemme
ICHTHYS – bibelske referencer, 10 karakteristika
af Jesus, et maleri, pressefoto, salme, tegneserie og
Jellingestenen
(udskoling)
”Spor efter et liv” – begravelsesritualer og om at
klæde skolen på til at tage samtalen om sorg, tab,
død. Bogen ”Ellens ark”
d. 4. oktober er der et lærerkursus, hvor præsterne
også er inviteret
”Knust” – filosofiske samtaler om når vores verden
går i stykker, konkretiseret med smadring af en kop
som derefter limes sammen
Auschwitzdag

90 min. foredrag i historisk perspektiv (link)
God nok? Om skyld, skam og nåde
Religionernes dag på Syddansk universitet –
kulturmøder i skole (lærerkursus)
6. Gennemg Årsregnskabet er
ang af
taget til
årsregnska efterretning.
b for 2020
v.
næstforma
nd
Birgitte
Hove
7. Orienterin
g om

Budgettet er taget
til efterretning.

regnskab
og budget
for det
igangvære
nde år
2021 v.
næstforma
nd
Birgitte
Hove.

8. Valg til bestyrelsen.
Der skal vælges i alt 8
medlemmer – 5
menige og 3 præster.
Da der er stor
udskiftning efter det
seneste MR valg, er

Formanden præsenterede det
at arbejde i skoletjenestens
bestyrelse

Der blev valgt fire læge
medlemmer og tre præster.
Menighedsrådmedlemmer:
Maibritt Kaa Olsen
Heike von Muncow
Norma Nielsen

der brug for mindst 3
menige medlemmer og
1 præst.

9. Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes
behandlet på mødet,
skal være
repræsentantskabets
formand i hænde
senest 14 dage før
repræsentantskabet

Nina Mølgaard
Præster:
Charlotte Ustrup
Malene Hastrup
Klaus Meisner
Vedtægtsændringer vedtages
af repræsentantskabet

Skoletjenesten ligestilles med
menighedsråd og bliver en
selvstændig enhed og ikke længere et
biregnskab til PU.
Det betyder at der skal indhentes
ekstra arbejde til administration og
revidering af regnskab og bestyrelsen
har betinget sig at pengene følger
med 50.000kr ekstra årligt.
Samarbejdets form
§3
Folkekirkens skoletjeneste i
Frederikssund provsti er et
samarbejde under Frederikssund
Provsti. Samarbejdet finansieres
af Provstiudvalgskassen i henhold
til lov om menighedsråd.
2. punktum ændres: Samarbejdet
fungerer ligestillet med
kirkekasserne i provstiet og
finansieres af midler, der indgår i
fordelingen ved det årlige
budgetsamråd.
Valgene gælder for
menighedsrådenes valgperiode.
Tilføj: I det omfang der i provstiet
indgår kirkekasser, hvor der er
valgt en valgperiode på 2 år for
menighedsrådene, vil valgene
gælde for 2 år og ellers for 4 år.
§ 12
Dagsordenen for det ordinære
repræsentantskabsmøde skal
indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og
referent.
2. Formandens beretning
om skoletjenestens
virksomhed i det forløbne
år.
3. Gennemgang af regnskab
for det afsluttede
kalenderår.

4. Orientering om regnskab
og budget for
igangværende kalenderår.
5. Gennemgang af
aktivitetsplan for det
kommende år.
6. Drøftelse af
skoletjenestens
virksomhed de
kommende år.
7. Valg af bestyrelse
(punktet medtages alene i
året efter ordinært afholdt
menighedsrådsvalg hvert
4. år – i øvrige år udgår
punktet).
8. Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes
behandlet på mødet, skal
være
repræsentantskabets
formand i hænde senest
14 dage før
repræsentantskabsmødet.
9. Eventuelt
Punkt 7 ændres: Valg af
bestyrelse (punktet medtages i
året efter et ordinært afholdt
menighedsrådsvalg hvert 4. år
ellers hvert 2. år, hvis bestyrelsen
har medlemmer med en
valgperiode på 2 år – i øvrige år
udgår punktet).
§ 21
Årsregnskab og budget
udarbejdes af
skoletjenestens kasserer i
samarbejde med den øvrige
bestyrelse.
Bestyrelsen godkender regnskab
og budget indenfor de samme
tidsmæssige rammer, der er
gældende for menighedsrådenes
regnskabs- og budgetprocedurer.
Regnskabet aflægges som et
biregnskab til Frederikssund
Provstiudvalgskasse.
Ændres: Regnskabet aflægges
som et selvstændigt regnskab i

Frederikssund Provsti sidestillet
med kirkekasserne.
§ 22
Årsregnskabet indgår som
biregnskab i provstiudvalgskassen
og revideres i forbindelse med
revisionen af
provstiudvalgskassen.
Ændres: Regnskabet revideres
som et selvstændigt regnskab
sidestillet med kirkekasserne.

10. Eventuelt

